Taken van de diaconie
Bestuurlijke taken
- De diaconie vergadert maandelijks. Er is een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een aantal leden.
- De voorzitter zorgt voor het opstellen van de agenda, de algehele coördinatie
en fungeert als spreekbuis. Ook neemt de voorzitter deel aan de vergaderingen
van het moderamen (samen met nog een diaken) en van het DVDW.
- De secretaris zorgt voor de verslaglegging, het rondzenden van de post, de
correspondentie en de rapportage aan de kerkenraad.
- De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting van de diaconie,
bewaakt de uitgavenstroom en zorgt voor verantwoording middels de
jaarrekening. De penningmeester wordt ondersteund door een financieel
deskundige.
- De voltallige diaconie neemt deel aan de vergadering van de kerkenraad.
- De voorzitter en een jaarlijks roulerende diaken nemen deel aan de
vergaderingen van het Moderamen.
- Jaarlijks is er een gezamenlijke diaconievergadering van de 3 kerken in
Zuidwolde, en een diaconievergadering van alle kerken in De Wolden, waaraan
alle diakenen zoveel mogelijk deelnemen. (draaiboekjes 1 en 2)
Informatieverstrekking, bezinning en kennisdeling
- De diaconie informeert de gemeenteleden over de verschillende acties die
gehouden worden vanuit de diaconie, en vanuit de provinciale en landelijke
diaconale organen. Ook worden de gemeenteleden geïnformeerd over de
doelbestemmingen en de bereikte resultaten van de collectes en de besteding
van de diaconale gelden. Dit gebeurt allemaal via de beamers, het kerkblad
en/of website. (draaiboekje 14 )
- De diaconie zorgt voor bezinningsmomenten door het publiceren van een
artikel, door een thema onder de aandacht te brengen via de agenda van de
vergadering van diaconie, kerkenraad en gezamenlijke diaconieavonden van alle
kerken in De Wolden, of door een activiteit via Bezinning en Ontmoeting.
- De diaconie bezoekt lokale en regionale bijeenkomsten met een diaconaal
karakter die worden georganiseerd vanuit het Regionaal Diensten Centrum
(RDC) of Kerk in Actie. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om te informeren en
kennis en ervaring te delen.
- Alle informatieverstrekking verloopt via de beamers, het kerkblad, de website
en soms via De Groene Post.
Taken in de eredienst
- Zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn voor de eredienst zodat
gemeenteleden en andere kerkbezoekers hun vragen kwijt kunnen.
- Meewerken bij de viering van het Avondmaal, ook in het Tonckenshuis.
(draaiboekje 15)
- Geven van nadere uitleg over de doelbestemming van de diaconale collecte,
bijvoorbeeld door een korte toelichting voorafgaand aan de Inzameling van de
gaven. (incidenteel)
- Voorbereiden, uitvoeren van de Inzameling van de gaven.

Taken rondom de eredienst
- Coördineren van de Bloemengroet (draaiboekje 12) : wekelijks gaan de
bloemen van de eredienst naar iemand die een aanmoediging goed kan
gebruiken. Met voorrang gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuis gekomen
zijn.
- Coördineren van de auto-ophaaldienst (draaiboekje 7) : middels een rooster
wordt gezorgd dat ouderen en anderen die slecht ter been zijn naar de kerk
worden gebracht, indien zij dat wensen.
- Coördineren van kijken en luisteren thuis (draaiboekje 8) : voor mensen die de
dienst niet kunnen bezoeken is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de
kerktv en/of dienst op cd.
- Verwerken van de zendingsgelden en afhandelen van de collectes. Deze worden
geteld door 2 personen.
Taken rondom de kerkelijke gemeente
- Verzorgen van de Kerstgroet (draaiboekje 3).
- Behandelen diaconale hulpvragen vanuit ouderen- en ziekenbezoek: het
bezoeken van ouderen en zieken gebeurt in de regel door mensen van het
pastorale team, inclusief HVD-sters. Zij bezoeken mensen in bejaardencentra,
verpleeg- en ziekenhuizen. Bij een diaconale hulpvraag nemen zij contact op
met de diaconie.
Taken rondom de buurt, het dorp en de samenleving
- Behandelen diaconale Hulpaanvragen: als er hulpaanvragen bij de diaconie
terechtkomen wordt er overlegd met de voorzitter. Dergelijke aanvragen
kunnen rechtstreeks komen van mensen in een knellende financiële situatie.
Deze vragen kunnen ook naar voren komen vanuit het ouderen- en
ziekenbezoek. Soms gebeurt dit via de predikant, een ouderling of pastoraal
medewerkende of een gemeentelid. Soms ook via de burgerlijke gemeente.
- In samenwerking met de andere kerken in De Wolden, deelnemen aan de
Kerstpakkettenactie (draaiboekje 4) en de stroopwafelactie (draaiboekje 6)
- In samenwerking met het Diaconaal Verband: deelnemen aan actie(s) voor de
Voedselbank (draaiboekje 17)en aan de Thuisadministratie. (draaiboekje 18)
- Deelnemen aan het organiseren van de Ontmoetingskring. (draaiboekje 9) Deze
is bedoeld voor mensen die graag contact willen hebben met anderen.
-

-

Taken rondom het werelddiaconaat
Informatieverstrekking door:
o Het uitdelen van collectefolders, het rondom de eredienst mondeling en
/ of schriftelijk toelichten van acties en projecten en vermelding daarvan
in het kerkblad.
o Het onder de aandacht brengen van het verzamelen van postzegels en
ansichten (draaiboekje 10) t.b.v. de zending.
o Het onder de aandacht brengen van de zendingsbussen bij de ingangen
van de kerk.
Het voorbereiden en uitvoeren van acties van Kerk in Actie
Het organiseren van de Paasgroet (draaiboekje 5): gemeenteleden kunnen een
kaart sturen naar mensen die in de gevangenis zitten, in Nederland of elders.

